บันทึกข้อความ
สวนราชการ
สํานักงานปลัด
ที่ ตง 75601/วันที่
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
1.เรื่องเดิม
ด ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 5 มาราคม 2559 ให ห น ว ยงานเข า ร ว มการประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและ
พบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือเพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได
2.ขอเท็จจริง
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลนาโยงเหนื อ ได ดํ าเนิ น การป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ น ผ าน
กิจกรรมตางๆดังนี้
2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบคุ ลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางที่ดี และความโปรงใส
ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ และใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครู
ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือทุกคน ใหปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
2.2 กฎระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ าง การเงิน และบั ญ ชี โดยที่ ใน
ป จ จุ บั น กฎระเบี ย บและข อ บั งคั บ ต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเบิ ก จ ายเงิน การจั ด ซื้ อ จั ด จ าง มี ก ารปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพื่อลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได
2.3 การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลนาโยง
เหนื อ ได เข าใจเกี่ ย วกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น และการยกระดั บ การทํ างาน รวมทั้ งเตรีย มเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมทํา
ความเขาใจเรื่องดังกลาว

-๒2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี้
-การจัดทําคูมือ ไดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทํา
ที่เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และ
สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ
-การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือดังกลาว
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน
ทับซอน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง
ต่ํา และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดดังนี้
การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน
ประเด็น
ผลประโยชนทบั
ซอน

มีการทับซอนอยางไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

การจัดซื้อจัดจาง

หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานที่
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานที่
ตนเองคุยไดงาย

4

4

การจัดโครงการ/ มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการ
สวนตัว

4

4

-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปญหาและมีความจําเปน
ลําดับแรก

การบริหารงาน
บุคคล

4

4

-มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได

4

4

-มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง

มีการรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน

การนําทรัพยสิน เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ
ของราชการมาใช รถยนตสวนกลาง ฯลฯ
ในเรื่องสวนตัว

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทบั
ซอน
-ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ
-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง

-๓เครงครัด
ประเด็น
ผลประโยชนทบั
ซอน

มีการทับซอนอยางไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-5)

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทบั
ซอน

การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของ
เจาหนาที่

เจาหนาที่ที่ไมไดนําเงินที่ลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว

4

4

-ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง

การลงชื่อ เขาออก เวลาปฏิบัติ
หนาที่

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง

4

4

-ใชระบบสแกน
ลายนิ้วมือ
-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นที่อื่น

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
การลงพื้นที่
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) น้ํามันมากเกินความเกินความจําเปน

4

4

-มีการบันทึกการใชตางๆ
-มีการรายงานทุกครั้ง
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม

-การใชรถ
-การใชคน

-ใชงานตามความเปน
จริง

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา
ตางๆ

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เกี่ยวของกับสถานที่

2

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่มีญาติ
หรือคนรูจักทีม่ ายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ

3

1

-สถานที่มคี วาม
เหมาะสมกับงบประมาณ
-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ

3

-ผูปฏิบัติตองทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง

-๔2.5 การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2562
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐที่รวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดํ า เนิ น การสร างจิ ต สํ านึ ก พนั ก งานส ว นตํ าบลและบุ ค ลากรในสั งกั ด ต อ ต า นการทุ จ ริต ทุ ก รู ป
แบบอยางจริ งจั งโดยมี กระบวนการดํ าเนิ น การที่ สํ าคั ญ เป น แนวทางและข อเสนอแนะที่ จะนํ าไปปรับ ปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทรุจริต ประจําป 2562 ดังนี้
2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ ใหทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ
2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จางเขารับ การฝกอบรม เพื่ อใหการปฏิบั ติงานถูกตอง มีป ระสิท ธิภ าพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ
กฎเกณฑใหมๆ
2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณี ศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน
2.5.4 การสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในการชวยกัน
ปองกันการทุจริต
3.ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาว ตอไป
พรเพ็ญ อุตะปะละ
(นางสาวพรเพ็ญ อุตะปะละ)
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

-๕...........................................................................................................................................................................
-ความเห็นรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
- เห็นควรดําเนินการ
วลัยภรณ เยาดํา
(นางวลัยภรณ เยาดํา)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
.............................................................................................................................................................................
-ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
-เห็นควรดําเนินการ

ไมตรีจิตร คงมา

(นางสาวไมตรีจิตร คงมา)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
..........................................................................................................................................................................
-ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ
-เห็นควรดําเนินการ
สมควร จิตรแกว
(นายสมควร จิตรแกว)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

